
Brf Mälarstrand 2

Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma

hållen måndagen den L9 april2010 på Restaurang Il Piatto, Stockholm.

S 1. Fredric Svensson förklarade mötet öppnat.

$ 2. Upprättad förteckning över närvarande medlemmar, varav 35
röstberättigade och 0 {ullmakt, godkändes som röstlängd och biläggs
protokollet (bilaga 1).

S 3. Jaan Kubja valdes till stämmans ordförande.

S +. Anmäldes att Peter Lillieborg utsetts att föra stämmans protokoll.

S 5. Dagordningen godkändes.

S 6. Gunnar Bloom och Hans Engdahl valdes att justera dagens protokoll.

57. Stämman {ann sig behörigen kallad.

$ 8. Årsredovisningen hade tillställts medlemmarna före stämman. Fredric
Svensson och Hans Engdahl föredrog därtill de viktigaste punkterna i
förvaltningsberättelsen respektive den ekonomiska delen av
årsredovisningen.
Revisionsberättelsen hade tillställts medlemmarna före stämrnan. jaan
Kubja redogjorde för revisorns rekommendation om ansvarsfrihet.

S 9. I enlighet med revisorns tillstyrkande fastställdes resultat- och
balansräkning i enlighet med årsredovisningen. Stämman fastställde
resultat- & balansräkning. Beslutades disponera överskottet i enlighet med
styrelsens korrigerade förslag i årsredovisningen samt i enlighet med
revisorns tillstyrkan och påpekande i revisionsberättelsen.



S 10. Stämman beslutade bevilja den avgående styrelsen ansvarsfrihet for det
gångna verksamhetsåret. (Noteras att Styrelsemedlemmarna ej deltog i
detta beslut.>

S 11. Stämman beslutade om ett styrelsearvode om maximalt 125 000 att
fördelas inom styrelsen.

S 12. Valberedningens förslag redovisades av Gunnar Bloom. Stämman
beslutade i enlighet med valberedningens förslag att utse följande
ordinarie ledamöter:

Charlotte Assarsson nyval
Hans Engdahl omval

Jaan Kubja omval
Katarina Nodby nyval
Fredric Svensson omval

Till suppleant valdes i enlighet med valberedningens förslag:

Krister Brusdal omval
Carina Göransson nyval

$ 13. Till ordinarie revisor och suppleant för denne omvaldes representanter
från Bo Revision AB.

S 14. Till valberedning valdes Pia Andersson (3), Lars Hedberg(29, sammank.)
& Marie-Louise Reinius (27).

$ 15. Motion från Birgitta Dahlberg:
. Spolning av avlopp i enskild bostad

Styrelsen: enligt stadgarna framgår det tydligt var gränsen i
ansvarsfrågan går (stammen - föreningen & sticket - medlemmen).
Beslut: Styrelsens förslag



aJ

Motion från Niklas Thörnquist
r Nedtagning av träd vid pergolan (se motionen)

Styrelsen: tillstyrker motionen, dock med tillägget att framföra
stämmans önskemål till samfalligheten om att alla tre träd skall tas
ned för att uppnå likhet med Miilarstrand 1

Motion från Ludvig Nilsson (numera avflyttad):
. Utred möjligheter till alternativt Bredband (se motionen)

Stämman: Ett antal fuägor ställdes, diskuterades och klargjordes
varvid ståimman slutligen bi{öIl Bredbandsgruppens rekommendati<ln
(enligt motionen: Styrelsen får i uppdrag alt upphandla och installera
bredband enligt fiberalternativet).

S 16. Förslag från Styrelsen:
Ändring av rumsfunktion (i 29, längndsförvaringen) (se rnotionen)
Stämman: framfördes lite olika id€er för cykelförvaringen och sedan
tillstyrktes motionen (undersöka möjligheterna till alternativ användning,
och om medlemmarna så anser, ändra rummets funktion).

917. Övriga frågor
Inga övriga frägor.

S 18. Jaan Kubja avslutade mötet.

stämmans ordförande
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